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Emoiguzu zure berotasuna, Jesus, 
bakotxak doguzan trebetasun-dohaiak 
alkarren zerbitzuan jarri ahal izateko 
eta alkarri esku emonda Elizea eraikitzeko. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
ALKARTUTA GOAZEN 
aurrera kantari 
bideak zabalduz 
betiko pozari. 
 
Maitasun ta zuzentasunez dezagun 
lortu anaien askatasun 
badator-eta Jaunaren betiko egun: 
hor dugu, distiratsu egunsentiko argitasun. 
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GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona munduko 

pekatua kentzen dauana: zoriontsuak Jaunaren ma-
haira deituak. 
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Agurra 
 
† Bizitzearen iturri dogun Jainkoa 
eta haretan eredu dogun Jauna 
eta haren betetzaile dogun Espiritu santua 
ozenki goretsi daiguzan. 
 
R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
 

† Sarriegitan bizi izaten gara azken sariaren 
zain, eguneroko lana ahaztuta, eta inorena jakin 
nahian; damutu gaitezan: 
 
 —Jesus Jauna: Jainkoaren erregetzaldia ira-
garten dozuna, Erruki, Jauna! 
 
 —Jesus Jauna: zure inguruan, barritsuak ba-
rik zintzoak nahi dozuzana, Kristo, erruki! 
 
 —Jesus Jauna: inoiz bakarrik izten eta itziko 
ez gaituzuna, Erruki, Jauna! 
 
 
Aintzarako oharra 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
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teko aukerea emongo deutsue guzti horrek. 
Hartu gogoan ez dozuela zeuen burua zelan de-
fendatuko kezkatan ibili beharrik: Neuk adiera-
zoko deutsuet zer eta zelan esan, eta zuen are-
rioetako inork ez dau zuei aurre emoterik edo 
erantzuterik izango. 
 Zeuen gurasoek eta senideek eurek, ahaide 
eta adiskideek eurek salduko zaituee, eta zue-
tako batzuk hilgo; guztiek gorroto izango zai-
tuee nigaitik; baina ez dozue buruko ule bat ere 
galduko. Iraupenaren iraupenez lortuko dozue 
bizia». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Gaurko eske-batzean gure Elizbarrutia izango dogu 
gogoan: parrokia guztientzat diran hainbeste zerbi-
tzu sortzen dora bertan, eta hainbeste taldek dihar-
due Elizbarruti osoaren aldeko lanean. Ezinbestekoa 
dogu eskuzabal izatea. Eskerrik asko bere izenean. 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoak bere erregetzaldia gauzatzeko auke-
ratu gaitu bere Semeagan. Zuzendu deioguzan 
eskari gartsuak: 
 
—Elizearen alde: atzera begira barik aurrera be-
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turutaz eta adar-hotsez;  
egin irrintzi errege dan Jaunari. R/. 
 
Egin begi orroa itsasoak eta bertako guztiak,  
munduak eta bertan bizi diranek. 
Egin begie txalo ibaiek,  
poz-oihu aho batez mendiek.  R/. 
 
Jaunaren aurrean,  
badator-eta lurra epaitzera. 
Justiziaz epaituko dau mundua,  
eta zuzenbidez herriak. R/. 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
 Malakias profetearen testu labur hau bildurgarri egingo 
jaku, zemaipean hartu nahi gaitula-ta. Baina Israel herria 
katigu euki dabenen eta abade desbideratuen aurkako berbo-
tan zuzentasun eguzkia iragarten da zintzoentzat. Gogo onez 
entzun daiguzan berbok. 
 
 
Malakias Profetearen liburutik    (Ml 3, 19-20a) 
  
 Hau dino Jaun ahalguztidunak: «Badator eguna, labea 
baizen kiskalgarria. Harro eta gaizkile guztiak lasto izango 
dira, eta etortekoa dan egunak zeharo kiskalduko ditu; ez 
deutse itziko, ez zuztarrik, ez abarrik. Baina zuentzat, nire 
izenari begirunea deutsozuenentzat, eguzkia lez agertuko da 
nire juztizia, errainuetan osasuna dakarrela». 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 33. 
domeka honetako liturgiara. Azken aurreko do-
meka lez, gure Elizbarrutiaren Eguna ospatzen 
dogu, eta gogoan izango dogu gure otoitzean eta 
hitzaren hausnarketan, eta eskupekoa emotean. 
 Gaurko Liturgiak buru-belarri sartuko gaitu 
kristau lez daukagun eginkizunean, eta gogor 
salatuko dauz geldokeria eta non ze barri jarre-
rak. Gogotsu eta alaitasunean sartu gaitezan es-
ker oneko otoitz honetan, Eukaristian. 
 
 
Sarrera-abestia 
 
R/. Agur, Eliza, Jaunaren egoitza, 
Haren Gorputza, Haren Erreinua. 
Agur, Eliza, munduko bihotza, 
guztien Ama. 
 
1. Zanetan dozu Jaunaren bizia, 
eta hitzean Janaren egia, 
Argitu eizu mundu hau guztia: 
Agur, Eliza. 
 
2. Eskeintzen dozu lurrekoen lana 
gain hartarako ontzen dozu dana, 
zabal daitela Jaunaren eguna; 
Agur, Eliza. 
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* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, baina 
esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
 
OTOITZA 
 
Zeure inguruan gura gaituzu, Jesus, 
zeure gorputzeko atal lez 
bakotxa bere zereginaz 
eta danok gorputz bakarra osotzen. 
 
ondo dakizu zein bakartiak garan, 
bakotxak berera ibili gura doguna, 
inork zapaldu ez gaizan, ez behartu, 
alkarri errespetua (bildurra) deutsogula. 
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Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 
 

 
 

R/. Badator Jauna,  
 herriak zuzentasunez epaitzera. 
 
Ospatu Jauna zitaraz,  
zitaraz eta kantu-hotsez, 
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giratuz, baztertu daizan handikeria eta agin-
tekeria zeinu guztiak, eta benetako pobreta-
sunean eta pobreenen ondoan bizi izaten 
ahalegindu daiten, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gure Elizbarrutiaren alde: barrikuntza bidee-

tan eta lanetan, eliztar guztion esku hartzea 
izan daian, elkar adoretuz eta danentzat 
eredu izaten ahaleginduz, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Eliztartasuna gure pobretasunean eta txikita-

sunean bizi izaten ikasi daigun, eta garanetik 
eta daukagunetik izan gaitezan eskuzabalak, 
eskatu deiogun Jaunari.  

 
—Gure artean, lehentasunezko tokia izan daien 

behartsu, zahar, gaixo, baztertu, espetxeratu 
eta inguruak ezertarako ez dauzan guztiek, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gu guztiok Jainkoaren erregetzaldia gauzatzen 

ahalegindu gaitezan, Gernikaldeko parrokien 
alkartasunaz arduratuz, eta Elizbarrutiko ze-
reginetan esku hartuz, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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Bigarren irakurgaia 
 Entzun Pauloren iragarpena: non ze barri gauzetan eta 
inoren bizitzeaz arduratuta barik, kristauok Jainkoaren erre-
getzaldia lantzen jardun behar dogu gure bokazinoa gauzatu 
gura badogu. 
 
San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei egindako bigarren gu-
tunetik    (2 Ts 3, 7-12) 
 
 Senideok: Ondo dakizue zelan jokatu behar dozuen gure 
ereduari jarraitzeko: ez ginan zuen artean zabarkerian bizi 
izan, ez genduan inoren kontura ogia jan; gau eta egun la-
nean nekatu ginan, zuetako inorentzat zama ez izatearren. 
Bagenduan zuen kontura bizitzeko eskubidea, baina lan egin 
gura izan genduan zuei jarraibidea emoteko. 
 Zuen artean ginanean, hau esaten geuntsuen: lanik egin 
gura ez dauanak, ez dagiala jan. Izan ere jakin dogu-eta zue-
tako batzuk zabarkerian bizi dirala, ezer egin barik, baina 
guztiz zeregintsu. Holakoei Jesu Kristo Jaunaren izenean 
agintzen eta erregutzen deutsegu, bakean lan eginez, irabazi 
dagiela euren ogia. 

Jaunak esana 

 
 
Ebanjelioa 
 Gauzarik ederrenak ere moztu egiten dira edo 
itsusi bihurtzen. Eta itxureari begira gagoz? Egin 
deiogun harrerea ebanjelioan Jesusek esango 
deuskunari, aleluia abestuz, zutunik. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 21, 5-19) 
  
 Aldi haretan, batzuek tenpluari buruz zihar-
duen, harri ederrez eta emoitzez apainduta 
egoala aitatuz. Orduan, Jesusek esan eutsen: 
«Etorriko da, hor ikusten dozuezan guzti horree-
tatik harririk harri gainean geldituko ez dan sa-
soia: dana hondatuko dabe». 
 Ikasleek itaundu eutsoen: «Maisu, noiz ja-
zoko da hori? Eta zertan ezagutuko dogu jazo-
tera doala?» 
 Jesusek erantzun eutsen: «Kontuz, ez zagie-
zala inork engainatu! Asko etorriko dira nire ize-
nean, "neu naz Mesias" edo "gainean da sasoia" 
esaten. Ez joan holakoen atzetik. Gerra- eta 
iraultza-hotsak entzutean, ez ikaratu, lehe-
nengo jazo beharrekoa da-eta  guzti hori; baina 
ez dator behingoan azkena». 
 Esan eutsen, gainera: «Nazinoa nazinoaren 
aurka eta erreinua erreinuaren aurka jagiko 
dira; lurrikara handiak izango dira, eta izurrite 
eta goseteak han eta hemen. Gauza ikaragarriak 
jazoko dira, eta seinale handiak agertuko ze-
ruan. 
 Baina guzti hori jazo aurretik, eskua ezarriko 
deutsuee eta erasoko, sinagogetara eta kartze-
letara eroango zaituee, eta errege eta aginta-
rien aurrera zuzenduko nigaitik. Autormena egi-


